LOMBA MAJALAH DINDING
TINGKAT SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT
PERTAMA DAN SEDERAJAT
TAHUN 2017

I. PENDAHULUAN
Generasi muda adalah generasi penerus bangsa.
Pendidikan, pengalaman dan aktivitas yang
dilakukannya pada saat ini akan membentuk
kepribadian dan karakter generasi pada umumnya.
Penanaman nilai-nilai moral, kesadaran berbangsa
dan negara serta nilai dan semangat kejuangan
harus dilakukan melalui berbagai aktivitas yang
menyenangkan, kekinian sesuai dengan tuntutan
zamannya.Tanggal 10 Nopember disetiap tahunnya
diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai hari
Pahlawan. Berbagai kegiatan dan seremoni baik
ditingkat nasional maupun lokal dilakukan untuk
mengenang jasa pahlawan meneladani dan
menumbuhkembangkan semangat kepahlawanan.
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY
marupakan organisasi perangkat daerah yang
mempunyai
tugas
untuk
menyusun
dan
melaksanakan
kebijakan
daerah
dibidang
perpustakaan dan kearsipan. Selaras dengan upaya
untuk menumbuhkembangkan nilai dan semangat
kepahlawan melalui kegiatan kepustakawanan
maka BPAD DIY akan menyelenggarakan lomba
Majalah Dinding (Mading) bagi siswa SLTP/
sederajat se-Daerah Istimewa Yogyakarta dengan
tema “ Menumbuhkan semangat dan nilai-nilai
Kepahlawanan”.
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Lomba Mading diharapkan menjadi media untuk
menumbuhkembangkan minat dan kreatifitas
menulis bagi anak-anak. Membuat tulisan yang
berkualitas tentu saja didahului oleh kemampuan
menyerap berbagai informasi melalui membaca.
Lomba yang dilakukan secara berkelompok
dimaksudkan untuk membangun respek dan
kemampuan kerjasama antar individu dalam sebuah
tim.

I I.

PESERTA
a. Peserta lomba adalah siswa Sekolah Lanjutan
Lanjutan
Tingkat
Pertama/Madrasah
Tsanawiyah kelas 7-9
b. Satu tim siswa terdiri atas tiga anak (satu
sekolah diperbolehkan mengirimkan lebih
dari satu tim).
c. Mengisi dan menandatangani formulir
biodata peserta

III.

KETENTUAN LOMBA:
a. Majalah Dinding ukuran minimal 100 x 120
cm
b. Tema mading “Menumbuhkan semangat
dan nilai-nilai Kepahlawanan”
c. Rubrik dapat ditulis tangan/diketik, jenis dan
ukuran huruf bebas, mudah terbaca (Tulisan
yang sulit terbaca akan mempengaruhi
penilaian).
d. Rubrik mading terdiri dari Rubrik Wajib dan
Rubrik Bebas.
e. Rubrik wajib meliputi Salam Redaksi,
Laporan utama, Laporan Khusus/Artikel,
Profil, News serta Tim Redaksi.
f. Rubrik bebas sesuai dengan kreatifitas
peserta seperti karikatur, humor dan lainnya.
g. Materi pada Laporan utama berkaitan
dengan tema yang telah ditentukan.
h. Laporan Utama berupa tulis tangan dibuat
pada
saat
lomba
sesuai
dengan
informasi/pernyataan narasumber BPAD
DIY.
i. Penulisan naskah mengacu pada kaidahkaidah jurnalistik serta menggunakan bahasa
Indonesia yang baik dan benar.

j. Perangkaian mading hanya boleh dilakukan
ketika lomba sedang berlangsung. rubrik/ isi
mading dapat dipersiapkan sebelum lomba
berlangsung.
k. Peserta diwajibkan membawa seluruh
perlengkapan lomba. (tidak diperkenankan
meminjam perlengkapan dari tim lain)
l. Waktu yang disediakan untuk pelaksanaan
lomba adalah 2 (dua) jam.
m. Mading tidak mengandung unsur SARA dan
pornografi
n. Masing-masing mading mencantumkan nama
madingnya.
IV.

LOKASI KEGIATAN
Kegiatan
lomba
majalah
dinding
diselenggarakan
di
Kantor
Badan
Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DIY,
Jalan Tentara Rakyat Mataram Nomor 29
Yogyakarta.

V.

PENILAIAN
a.
b.
c.
d.
e.
f.

VI.

Teknik penulisan
Kelengkapan dan kesesuaian isi
Tema
Komunikatif, informatif dan edukatif
Kebahasaan
Kreatifitas
DEWAN JURI
Dewan juri berjumlah 5 (lima) orang terdiri
dari praktisi bidang grafis, media massa,
Balai Bahasa, MGMP Bahasa Indonesia serta
BPAD DIY

VII.

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
No Kegiatan
Tanggal
1. Promosi
& 3-16 Nopember
Sosialisasi
2017
2. Pendaftaran
6-17 Nopember
2017
3. Pelaksanaan
21 Nopember
Lomba
2017
4. Penilaian,
21 Nopember
pengumuman
2017
pemenang
dan
penyerahan hadiah

VIII. PENDAFTARAN LOMBA
Pendaftaran lomba dilaksanakan pada:
a. Tempat:
Subbidang Pembinaan dan Pemberdayaan
Perpustakaan
Bidang
Pengembangan
Perpustakaan BPAD DIY, Jalan Tentara
Rakyat Mataram nomor 29 Yogyakarta.
b. Waktu:
Tanggal 6 s.d 17 Nopember 2017, pukul
08.00 s.d. 14.00 WIB
c. Informasi:
Informasi lebih lanjut hubungi panitia
penyelenggara
 Budi Santoso, MA . (082326607200)
 Sugiyono, SH (08157900674)

IX. KEJUARAAN
Panitia
menyediakan
hadiah
untuk
pemenang lomba sebagai berikut:
a. Juara 1: Trophy, sertifikat dan uang
pembinaan senilai 2.500.000.
b. Juara 2: Trophy, sertifikat dan uang
pembinaan senilai2.250.000
c. Juara 3: Trophy, sertifikat dan uang
pembinaan senilai2.000.000
d. Juara harapan 1: Trophy, sertifikat dan uang
pembinaan senilai1.750.000
e. Juara harapan 2: Trophy,sertifikat dan uang
pembinaan senilai1.500.000
f. Sertifikat adalah piagam penghargaan yang
ditandatangani oleh BPAD DIY dan Dinas
DIKPORA DIY
g. Uang pembinaan diberikan non tunai melalui
transfer ke rekening ketua tim

FORMULIR PENDAFTARAN
LOMBA MAJALAH DINDING (MADING)
TINGKAT SLTP DAN SEDERAJAT
TAHUN 2017
Nama

:

Asal Sekolah

:

Alamat Sekolah

:

Telepon/Fax

:

Sekolah
Tim
Ketua

:

Sekretaris

:

Anggota

:

Nomor telepon

:

(Ketua)
Bank & Nomor

:

Rekening (Ketua)

Yogyakarta,

Peserta

Petugas

(..............................................................)

(................................................................)

